
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na remoncie sal gimnastycznych 
wraz z pomieszczeniami przynależnymi przy PSP w Wierzbicy 

i PSP w Rudzie Wielkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIERZBICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224054

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 73

1.4.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 486183610

1.4.8.) Numer faksu: 486183611

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wierzbica@wierzbica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wierzbica.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-408fe838-ae58-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307920/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 13:54

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049033/02

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00307920/01 z dnia 2021-12-09

2021-12-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na remoncie sal gimnastycznych 
wraz z pomieszczeniami przynależnymi przy PSP w Wierzbicy 
i PSP w Rudzie Wielkiej

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Projekt zakłada remont parterowego segmentu budynku szkoły, w którym znajduje się sala
gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, przebieralni oraz korytarza wraz z wiatrołapem:
zbicie istniejących tynków i położenie nowych, gruntowanie i malowanie, demontaż krat
wewnętrznych na oknach, wymiana parapetów, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
poszerzenie otworu drzwiowego przez wykonanie nowego nadproża; rozbiórka schodów z
lastryka i wykonanie nowych schodów, ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych,
wykonanie nowej wykładziny homogenicznej na podłodze, ułożenie nowej nawierzchni z
wykładziny sportowej gr.7mm, malowanie linii dyscyplin sportowych, malowanie drabinek
lakierem, montaż sprzętu sportowego, montaż nowego oświetlenia oraz osprzętu elektrycznego,
montaż nowej skrzynki hydrantowej z wyposażeniem.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
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4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Robert Grzyb "INTEGRA" Przedsiębiorstwo Usługowe

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961100717

4.3.3.) Ulica: Botaniczna 13

4.3.4.) Miejscowość: Radom

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 312832,16 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00130626/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 315018,23 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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